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1.Introdución

Datos básicos do centro

Código Denominación

32015232 IES LAGOA DE ANTELA

Enderezo C.P.

Avenida de Ourense, nº 184 32630

Localidade Concello Provincia

Xinzo de Limia Xinzo de Limia Ourense

Teléfonos Correo electrónico

988 788552 Dirección /988 788548
Conserxería /988 788549 Secretaría

ies.lagoa.a  n  te      l  a      @  edu      .  x  u  nt      a.gal

Páxina web

ht      t  p      :  /      /      www  .  edu      .x  unt      a.  g  al  /      c  en      t  r  o      s  /      i  e      sla  g  o      aa  n  te      l  a/

ETAPAS EDUCATIVAS E  ALUMNADO.

Este ano contamos con 355 alumnos e alumnas distribuídos do seguinte xeito:

ESO

4 GRUPOS DE 1º ESO ………74 ALUMNOS E ALUMNAS.
4 GRUPOS DE 2º ESO ………74 ALUMNOS E ALUMNAS.
3 GRUPOS DE 3º ESO ………70 ALUMNOS E ALUMNAS.
2 GRUPOS DE 4º ESO ………52 ALUMNOS E ALUMNAS.

BACHARELATO
2 GRUPOS DE 1º BACHARELATO ………30 ALUMNOS E ALUMNAS.
2 GRUPOS DE 2º BACHARELATO ………35 ALUMNOS E ALUMNAS.

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA DE COCIÑA. MODALIDADE A.

2 GRUPOS DE FPBÁSICA ………21 ALUMNOS E ALUMNAS.

PROFESORADO

O claustro de profesores e profesoras do IES Lagoa de Antela está formado por 51 membros or-
ganizados nos seguintes departamentos didácticos:

Pax 3 de 31

http://www.edu.xunta.gal/centros/ieslagoaantela/
mailto:antela@edu.xunta.gal


PROFESORADO ESPECIALIDADE

1. Alonso Lozano, Rosa 590053 – Lingua e literatura galega

2. Álvarez Echegoyen, Sara 590010 - Francés

3. Álvarez González, Luís
Fernando 590001 - Filosofía

4. Álvarez González, Martín 591201 - Cociña e pastelaría

5. Cao Morán, Antonio 597060 - Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

6. Carballés López, Jénifer 597037 - Educación especial: Audición e Linguaxe.

7. Casalderrey Vázquez, Carmen 511008 - Bioloxía e xeoloxía

8. Casas González, Noa 511008 - Bioloxía e xeoloxía

9. Castro Lorenzo, María Belén 590004 - Lingua castelá e literatura

10. Cid Cid, María Dolores 590053 – Lingua e literatura galega

11. Cid Feijoo, Carmen 590006 - Matemáticas

12. Collazo Bóveda, Jaime 702400 - Relixión católica (secundaria)

13. Cougil Álvarez, Rosa 590011 – Inglés

14. de Ávila Juárez, María Rosa 590003 - Latín

15. Delgado Borrajo, Monserrat 590005 – Xeografía e historia

16. Delgado Gándara, Eulalia 590007 - Física e química

17. Díaz Pérez, Carmen 590005 – Xeografía e historia

18. Domínguez Pérez, Teresa 590004 – Lingua castelá e literatura

19. Escudero Hernández, Ana
María 590009 – Debuxo

20. Fernández Fernández, Iván 591201 - Cociña e pastelaría

21. Fernández López, José
Manuel

597060 – Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

22. Fernández Obes, Miguel 590017 – Educación física

23. Fidalgo Díaz, María Herminia 590005 – Xeografía e historia

24. Fiz Cajete, María Manuela 590006 – Matemáticas

25. García Rivero, Ana Iria 590011 – Inglés

26. Gómez García, Carmen 590053 – Lingua e literatura galega

27. González Diéguez, Horacio 590009 – Debuxo

28. Gude Méndez, Daniel 590061 – Economía

29. Grande Rodríguez, Manuel 590005 – Xeografía e historia

30. Jurado Besada, Francisco 590016 – Música
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31. López Negro, Mercedes 590018 – Orientación educativa

32. Lorenzo Méndez, María José 590004 – Lingua castelá e literatura

33. Martínez Álvarez, Ana Belén 590016 – Música

34. Mateos García, S. Roberto 590017 – Educación física

35. Méndez Gayo, José Manuel 590019 – Tecnoloxía

36. Nieto González, Ana Mª 590006 – Matemáticas

37. Nogueiras Fernández, Marina 590006 – Matemáticas

38. Outomuro Pazos, Ana Begoña 511008 – Bioloxía e xeoloxía

39. Parga Díaz, Vanesa 590007 - Física e química

40. Pérez Quirós, Irene 590011 – Inglés

41. Porto Parente, Francisco
Javier 597060 - Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

42. Prada Álvarez, Mª Paz 590005 – Xeografía e historia

43. Puente Gutiérrez, Marta 590011 – Inglés

44. Raposo Mera, Santiago 590053 – Lingua e literatura galega

45. Rodríguez Cayetano,
Margarita

590004 – Lingua castelá e literatura

46. Santás Nóvoa, Luz Marina 590004 – Lingua castelá e literatura

47. Valladares Aliján, Xoan Xesús 590010 – Francés

48. Vázquez Sánchez, Jesús
Manuel

590019 – Tecnoloxía

49. Santás Novoa, Luz Marina 590004 – Lingua castelá e literatura

50. Vila Vilariño, Antonio 590006 – Matemáticas

51. Yebra Ferro, Miguel Á. 590007 - Física e química

Contextualización do Plan Dixital no centro. Contribución ao Proxecto 
Educativo do Centro
Características socioeconómicas e culturais do contexto do centro

            O IES Lagoa de Antela é un centro público situado na comarca da Limia, localizado na súa
capital,  Xinzo  de  Limia,  pero  fóra  do casco  urbano,  a  uns  2  km. do mesmo.  Como centro  de
ensinanza  secundaria  obrigatoria,  impártense  os  dous  ciclos  da  ESO,  máis  os  dous  cursos  de
bacharelato  –divididos  nas  conseguintes  modalidades  de  Ciencias  Sociais  e  Humanidades  e
Ciencias  e  Tecnoloxía-  mais  os  PCPI  de  Cociña  e  Mantemento  de  Vehículos.  O  total  do  noso
alumnado anda actualmente polos 450, variando lixeiramente de curso a curso.

O nivel socio-cultural da comarca, inserta dentro do rural ourensán, pode ser definido como
medio-baixo,  xa  que  aínda  hoxe  unha  gran  maioría  dos  habitantes  dos  9  concellos  de  onde
recollemos  os  alumnado  traballan  e  dependen  dun  sector  primario  (agricultura  e  gandería
maiormente)  cada  vez  máis  complexo  e  deficitario.  O  nivel  de  estudos  das  familias,  onde  só

Pax 5 de 31



predominan  os  estudos  primarios  ou  medios,  non  é  o  soporte  ideal  para  a  motivación  e  a
valoración ou creación de expectativas de éxito académico entre os alumnos/-as.

Ademais, a ampla dispersión da poboación rural, pese a concentrar gran parte dos seus
habitantes na capital, dificulta ás familias e o alumnado unha mellor relación co centro educativo e
a chegada das novas tecnoloxías e novos recursos aos seus fogares. En correlación con isto último,
o transporte e o comedor escolar móstranse como servizos fundamentais para garantir a igualdade
de condicións no acceso á educación obrigatoria (e postobrigatoria) dos rapaces e rapazas da nosa
comarca,  o  que non evita  numerosos  inconvenientes  e  problemas  derivados da  súa xestión  e
funcionamento.

O alumnado é, na súa gran maioría, galegofalante, e procede do ámbito rural que circunda
a  vila  de  Xinzo  de  Limia,  amosando  uns  hábitos  tradicionais  no  achegamento  aos  recursos
educativos por falta de acceso ás novas tecnoloxías. A falta de grupo de xente nova, non tanto na
capital da comarca, como nas múltiples aldeas do amplo campo xeográfico que nos proporciona
alumnado, impide a socialización entre iguais que puidera espertar inquietudes similares ou oferta
sociocultural dos concellos para a mocidade.

Con respecto ao alumnado procedente da capital da comarca, a vila de Xinzo perto de onde
se sitúa o centro,  apréciase unha maior axuda ou preocupación familiar  por pór  medidas  aos
déficits académicos e tamén unha maior achega ás tecnoloxías da información e da comunicación.

Arredor  dun  10%  do  noso  alumnado  está  formado  por  inmigrantes,  onde  a  carón  do
importante colectivo marroquí vai aumentando o latinoamericano. Se vén algúns deles xa veñen
escolarizados  no sistema galego desde  infantil,  o  certo  é  que  se  perciben moitas  deficiencias
lingüísticas e culturais que obstaculizan o progreso educativo e fai que este tipo de alumnado sexa
máis propenso ao fracaso escolar.

O claustro de profesores conta con  51 membros que varían lixeiramente de ano para ano
en función das necesidades do centro por número de grupos ou pola asignación da Administración
que nos  últimos anos tende ao recorte  de persoal  forzando grupos máis numerosos  e menor
número de desdobres.

Arredor do 80% do profesorado ten o destino definitivo no centro e destes, a maioría ten o
seu domicilio en Ourense (63%), desde onde se desprazan diariamente nun traxecto de media hora
de duración para cumprir co seu horario de traballo, o 24% na propia vila de Xinzo e o resto 13% en
vilas próximas á Limia, principalmente Allariz e Celanova. Factor tamén a ter en conta é que a
idade media do profesorado non é moi elevada (44 anos) polo que o noso colectivo docente está
ben preparado e actualizado nas novas tecnoloxías.

O Plan Dixital ven a completar o desenvolvemento normativo establecido pola Consellería

de Educación e Ordenación Universitaria e pola propia autonomía do noso centro. Como tal, ven a

substituír  o  Plan  Tic,  que  xa  fai  máis  dunha  década  veu  a  concretar  como  traballamos  na

comunidade educativa do IES Lagoa de Antela coas TIC´s, tanto dentro e fóra da aula.

A introdución das novas tecnoloxías no terreo da educación fai que toda a comunidade

educativa se comprometa no seu avance dentro da aula. O profesor, como na materia, debe tomar

unha actitude onde comprobe que a competencia dixital é unha unha ferramenta de comunicación

Pax 6 de 31



e intercambio que o alumnado sabe manexar, unha ferramenta para informar e orientar, así como

unha ferramenta para o ensino e autorización a distancia.

Pero tamén o alumnado e as familias deben asumir este novo reto de aprender doutra

maneira, axudados por novas técnicas e recursos que han revolucionar a aprendizaxe dende o

presente que vivimos. Este cambio significativo na forma de levar a cabo a Ensinanza-Aprendizaxe

vai supor unha auténtica revolución nas entidades educativas e nos seus protagonistas, se non está

a suceder xa.  

A  orientación  educativa  atopa  nas  Tecnoloxías  da  información  e  a  Comunicación  gran

cantidade de fontes de información para a autoformación e a práctica profesional. O profesor leva

aos  alumnos  a  través  das  innovacións  tecnolóxicas  aplicadas  á  materia,  e  que  proporcionan

recursos en beneficio das súas funcións. 

Os  recursos  utilizados  a  partir  das  novas  tecnoloxías  non  son  incompatibles  co

desenvolvemento  das  programacións  das  diferentes  materias  que  compoñen  o  Currículo

educativo; máis ben poden servir para ampliar aqueles conceptos que os alumnos non entendan e

que co uso ó procura persoal do devandito concepto por si mesmos leve á súa aprendizaxe de

forma autónoma. 

O uso das novas Tecnoloxías en continua evolución cada vez está máis presente no noso

labor docente e témonos que adaptar a ela e actualizarnos como referente para o noso alumnado.

É, polo tanto, necesaria a elaboración e posta en funcionamento dun plan que permita o 

máximo aproveitamento das TIC, marcándose obxectivos a curto, medio e longo prazo, que deben 

ser revisados periodicamente e ser incluídos tanto no PEC como no PXA. 

Agora ben, o Plan Dixital desenvolverá as obxectivos, claves, tarefas, necesidades materiais

e formativas e resultados pretendidos no proceso de ensinanza-aprendizaxe, non só no campo

científico-técnico senón en xeral, na aplicación da competencia dixital e tic en todas as materias e

planos de aprendizaxe.

Por  iso,  na  Programación  Xeral  Anual  do  vindeiro  curso,  teremos  que  concretar  ditas

intencións así como intentar aplicar e levar a cabo as principais liñas de actuación e solucionar as

necesidades tecnolóxicas e materiais. 

Breve xustificación do mesmo
Como  indicábamos  anteriormente,  xa  a  LOE  e  a  LOMCE,  instruían  aos  centros  e  ao

profesorado  para  concretar  obxectivos,  procedementos  e  medidas  para  traballar  coas  novas
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tecnoloxías en relación á metodoloxía docente, pero tamén nos resultados e competencias dos

discentes.

O reto que supón a introdución definitiva das TIC na educación secundaria obrigatoria,

obriga a tomar unha serie de medidas e demarcar unha serie de normas que faciliten o traballo do

profesorado e a comprensión do alumnados, destes novos métodos a utilizar. A sociedade global

na  que  nos  atopamos  hoxe,  implica  o  uso  case  imprescindible  das  novas  Tecnoloxías  da

Información e Comunicación (TIC), feito que permite distintas estratexias e recursos aplicables ao

ámbito  educativo,  tanto  na  xestión  do  Centro  como  nos  labores  educativos  ou  mesmo  nas

relacións entre profesores, pais e nais e alumnado. 

Cales  os  as  razóns  que  nos  levan  a  aproveitar  as  posibilidades  que  proporcionan  a

Competencia Dixital e as TIC nos procesos de ensinanza e aprendizaxe? Pois, a nós ocórrensenos

varias, ao menos: 

► No tocante á motivación do alumnado (pero tamén do profesorado), os novos medios poden 

resultar máis atractivos para ambos. 

► Un vínculo permanente coas fontes de información actuais e globais.

► Promoción da aprendizaxe cooperativa, que permite o traballo en grupo, o intercambio de ideas

e a participación, tanto entre o alumnado, coma entre

o alumnado e o profesorado. 

► Acceso inmediato a múltiples recursos educativos e entornos de aprendizaxe. 

► Tratamento axeitado da Atención á diversidade. Pódense personalizar os procesos de ensinanza 

aprendizaxe para cada alumno. 

O lento pero progresivo incremento en dotación que teñen os centros, non vai en relación

moitas das veces coa lenta adaptación tanto dos espazos do Centro, os recursos cos que conta o

alumnado nas súas casas, e os xeitos de traballo dos docentes. Esta situación crea dificultades na

aplicación das novas metodoloxías e técnicas relacionadas coa ensinanza dixital e as TIC, tanto de

espazos como de medios, debidos á falta de planificación ou a carencias na formación. 

Por último, temos que sinalar outras dificultades para poñer en marcha un proxecto deste

tipo  as  cales  se  deben,  fundamentalmente,  ao  contexto  socioeconómico e  cultural  no que se

circunscribe o noso centro. Non queremos deixar de mencionar o feito de que a maior parte do

noso alumnado vive no rural onde, por razón diversas, o acceso ás novas tecnoloxías non é doado. 
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Proceso de elaboración
Para elaborar o noso Proxecto Dixital creamos un grupo de traballo que se reuniu periodicamente
para levar as cabo as diferentes tarefas que se ían propondo dende a aula Virtual, por parte dos
mentores, no noso caso Patricia Conde Cid. 
Este grupo de traballo estivo constituído polas seguintes persoas:
 
Persoa coordinadora 
Plan Dixital

1. María Be-
lén Castro 
Lorenzo

maria.belen.castro@edu.xunta.gal

Integrantes do Grupo de
traballo

2. Manuel 
Grande Ro-
dríguez

grande@edu.xunta.es

3. Ana María 
Escudero 
Hernández

anaescudero@edu.xunta.es

4. Monse  
Delgado 
Borrajo

monserratdelgado@edu.xunta.gal

5. Miguel Fer-
nández 
Obes

mfobes@edu.xunta.gal

6. Ana Belén 
Martínez 
Álvarez

anabelen-ma@edu.xunta.es

7. Xosé Ma-
nuel Mén-
dez Gallo

mendez@edu.xunta.es

8. Iago Rapo-
so Mera

iago_lingua@edu.xunta.gal

9. Rosa Alon-
so Lozano

rosaalonsolozano@edu.xunta.gal

10. Horacio 
González 
Diéguez

horaciogd@edu.xunta.ga

11. Mercedes 
López Ne-
gro

mlnegro@edu.xunta.gal

O proceso de elaboración do PD dentro do Equipo de Dinamización do Plan Dixital foi o seguinte:

FASE I. ANÁLISE E DIAGNOSE DE SITUACIÓN DOS CENTROS

         Presentación e contacto do centro na Aula virtual
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 Comezo do SELFIE e preguntas personalizadas   Tarefa

 Informe de resultados do SELFIE   Tarefa

 Informe grupal do test CDD   Tarefa

 Informe DAFO

FASE II. DESEÑO E ELABORACIÓN DO PLAN DIXITAL

 Obxectivos do Plan de Acción   Tarefa

 Redacción definitiva do   Plan Dixital

Ademais  das  reunións  periódicas  dos  membros  do  grupo  de  traballo  tivemos  varias  sesións
formativas a cargo do equipo Adix Ourense sobre:

- Proceso de elaboración do DAFO
- PROCESO DE ELABORACIÓN DO Plan de Acción.

Finalmente, sinalar que a colaboración da nosa mentora Patricia Conde Cid constituíu unha axuda
inestimable  grazas  as  súas  visitas  ao  centro,  contactos  telefónicos,  correos  e  indicacións  e
explicacións varias a través da aula virtual. 

Situación de partida

Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais
O noso IES conta con dous edificios separados entre eles polo patio e as canchas de fútbol e
baloncesto:

 No  edificio  principal  (edificio  Lagoa)  temos  dúas salas  de  informática.  Neste
momento nestas dependencias é onde está o alumnado de 3º e 4º ESO, 1º E 2º
Bacharelato e os dous cursos de F.P.Básica.

 No edificio anexo (edificio  Antela) está instalado o alumnado do primeiro ciclo da
ESO. Neste edificio contamos cunha pequena sala con moi poucos ordenadores.

Tendo en conta que neste edificio é onde está o alumnado de 1º e 2º da ESO, que no curso
que ven terá que cursar a materia de DIXITALIZACIÓN, precisaríamos montar un aula de
informática  neste  edificio,  tal  é  como  recollemos  no  OBXECTIVO  1  do  noso  PLAN  DE
ACCIÓN.

DOTACIÓN INFORMÁTICA DAS AULAS DO IES LAGOA DE ANTELA
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Despois de facer un estudo da dotación das aulas, observamos que contamos con equipos
moi obsoletos en gran número delas e unha  insuficiente conexión a internet, o que atrasa, en
gran  medida,  o  traballo  do  profesorado  e  do  alumnado.  A  continuación  indicamos,  de  xeito
individualizado, as infraestruturas coas que contamos.

AULA DOTACIÓN

1º ESO A ✔EDI, PC, conexión, son.
✗Sen rato.
✗Funcionamento lento.

1º ESO B ✔EDI, PC, conexión, son.
✗Funcionamento lento.

1ºESO C ✔EDI, PC.
✗Funcionamento lento.

1º ESO D ✔PC no que xa non funciona o teclado.
✗Serios problemas no son.
✗O PC enseguida se bloquea.

2ª ESO A ✔EDI, PC, conexión, son.
✗Sen rato.
✗Funcionamento lento.

2º ESO B ✔EDI, PC, conexión, son.
✗Non hai rato.

2º ESO C ✔EDI, PC.
✗Funcionamento especialmente lento.
✗Sen rato.
✗Problemas de son.
✗Moi mala conexión.

2º ESO D ✔EDI, PC:
✗Non hai rato.

Aula de PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA  1 Edificio B ✔PC
✗Sen EDI (algo inaudito en canto que é usada 
para alumnos de reforzo ou con ACIs, que 
precisan de apoio visual para a súa aprendizaxe.
✗Sen conexión a internet.

Aula de PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA  2 Edificio B ✔PC obsoleto.
✗Sen EDI.
✗Especial lentitude do PC.
✗Non hai conexión.
✗Non se apaga a pantalla do PC, do vello que 
está.

Aula de AUDICIÓN E LINGUAXE   Edificio B ✔PC obsoleto.
✗Sen EDI.
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✗Sumamente lento.

Aula de Reforzo planta baixa edificio B ✗PC de sobremesa, e obsoleto.
✗Sen EDI.
✗Non funciona teclado.
✗Conexión extremadamente lenta.

3º ESO A ✔PC, EDI, conexión, son.
✗Sen rato.

3º ESO B ✔PC, EDI, conexión, son.  

3º ESO C ✔PC, EDI, conexión, son.

PMAR ✔PC, EDI, conexión, son.
✗ Lento.

4ºESO A ✔PC, EDI, conexión, son.
✗Moi mala conexión.

4º ESO B ✔PC, EDI.
✗Continuos fallos na conexión.

Aula desdobre ED. A3 ✔PC, EDI, conexión, son.

1ºBach. A ✔PC, EDI, conexión.

1º Bach. B ✔PC, EDI, conexión.

Aula FPBI ✔PC.
✗Sen EDI.

Aula “Cunqueiro” ✗PC non acende.

2º Bach. A ✔PC, EDI, conexión.

2º Bach. B ✔PC, EDI, conexión.

DOTACIÓN INFORMÁTICA DOS DEPARTAMENTOS

Todos os departamentos contan cun único PC, aínda sendo varios os membros, moi vellos,
e nalgúns con moi mala conexión a internet. Impresoras: só unha, ou ningunha. Eivas:
•Educación Física: ningún PC.
•Lingua castelá: conexión esporádica.
•Historia: 1 PC moi vello, e ningunha impresora.
•Bioloxía: sen impresora.
•Inglés: sen impresora.
•Plástica: 2 PC non funcionan, igual cá impresora.
•Tecnoloxía: PC moi obsoleto.
•Francés:  PC  non  vai  ben,  pois  non  permite  abrir  determinadas  ventás.  Problemas  de  son.
Impresora non funciona.
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DOTACIÓN INFORMÁTICA SALAS DO PROFESORADO
✗Sala de profesorado do edificio A: só 2 PC.
✗Sala de profesorado do edificio B: 3 PC, que funcionan mal porque se colgan constantemente. 
Durante as avaliacións fallan e non é posible utilizalos para introducir notas no Xade.

DOTACIÓN INFORMÁTICA AULAS INFORMÁTICAS

Aula Informática A1
15 ordenadores para uso do alumnado + 1 para uso do profesorado

Esta aula, situada na planta cero do edificio A, está equipada con 15 ordenadores para uso do
alumnado.  Tratase  de  ordenadores  Thinkcentre  Leonovo,  do  ano  2015,  que  se  atopan  en
relativas boas condicións. Foron dotados pola consellería e teñen a etiqueta da Xunta de Galicia
aínda visible,  pero non teñen etiqueta de ningunha licencia de  Windows.  A  aula  conta  cun
proxector que utiliza un encerado branco, bastante pequeno, como superficie de proxección e o
conector  do  cable  VGA que  ten  conectado  esta  estragado.  O  ordenador  para  o  uso  do
profesorado  trátase  dun  equipo  HP  Compac  Intel  CORE  2  VPRO,  con  mais  de  10  anos  de
antigüidade, que foi adquirido polo centro de segunda man. Ten unha etiqueta e numero de
serie de  Windows Vista, pero utiliza  unha versión de  Windows posterior,  Windows 7. Ningún
dos ordenadores ofrece a posibilidade de arrancar utilizando sistema operativo Linux.

Aula Informática A2
25 ordenadores para uso do alumnado + 1 para uso do profesorado

Esta  aula,  situada  na  planta  cero  do  edificio  A,  a  carón  da  aula  A1,  está  equipada  con 25
ordenadores para uso do alumnado. Tratase de ordenadores HP Compac Intel CORE 2 VPRO con
mais de 10 anos de antigüidade que foron adquiridos polo centro de segunda man e atópanse
en  peores  condicións  que  os  equipos  da  aula  A1.  Ao  longo  do  curso  só  están  en  uso,
aproximadamente,  o  75% destes  ordenadores.  Teñen unha etiqueta  e  numero de  serie  de
Windows Vista, pero todos utilizan unha versión de Windows posterior, Windows 7. A aula conta
cun proxector que utiliza unha pantalla de tea desenrolable como superficie de proxección. O
ordenador para o uso do profesorado trátase dun equipo das mesmas características que os do
alumnado.  Ningún  dos  ordenadores  ofrece  a  posibilidade  de  arrancar  utilizando  sistema
operativo Linux.

Aula Informática A3
15 ordenadores para uso do alumnado

Esta aula, situada na planta dous do edificio A, está equipada con 15 ordenadores para uso do
alumnado. Tratase de ordenadores  HP Compac Intel  CORE 2 VPRO con mais de 10 anos de
antigüidade que foron adquiridos polo centro de segunda man e atópanse en peores condicións
que os equipos da aula A1. Ao longo do curso só están en uso, aproximadamente, o 75% destes
ordenadores. Contan cunha etiqueta e numero de serie de Windows Vista, pero todos utilizan
unha versión de  Windows posterior,  Windows 7.  Por  outra banda,  nesta aula  a  conexión a
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Internet falla en multitude de ocasións e o profesorado quéixase da súa lentitude. Ningún dos
ordenadores ofrece a posibilidade de arrancar utilizando sistema operativo Linux.

Aula Informática B
20 ordenadores para uso do alumnado

Esta aula, situada na planta cero do edificio B, está equipada con 20 ordenadores para uso do
alumnado. Tratase de ordenadores  HP Compac Intel  CORE 2 VPRO con mais de 10 anos de
antigüidade  que  foron  adquiridos  polo  centro  de  segunda  man  e  atópanse  en  moi  malas
condicións.  O  50%  destes  equipos  levan  sen  funcionar  mais  de  tres  anos.  Contan  cunha
etiqueta e numero de serie de  Windows Vista, pero todos utilizan unha versión de  Windows
posterior,  Windows 7.  A aula conta cun proxector que utiliza un encerado  verde ao que se
adheriu un anaco de papel craft branco como superficie de proxección,  pero non hai ningún
ordenador para uso do profesorado, polo que só é posible proxectar levando un equipo portátil.
Ningún dos ordenadores ofrece a posibilidade de arrancar utilizando sistema operativo  Linux.
Ademais,  a  aula  é  pequena  e  o  seu  estado  é  desastroso:  as  mesas  son  de  tres  formatos
diferentes,  unha  columna  de  cableado  situada  no  medio  da  aula  dificulta  a  visibilidade  da
proxección e resulta difícil  moverse pola aula porque o espazo foi  utilizado de almacén para
mobles vellos.

Fontes empregadas para a análise DAFO

Areas Grupos
Ensinanzas

Primaria ESO Bacharel
ato

FP Ed. Post
sec.

A -Liderado

Direct. 3,2 3 2,7

Profesorado 3,6 3,8 3,2

Alumnado

B- Colaboración e
redes

Direct. 2,6 2,5 3

Profesorado 3,1 3,2 3
Alumnado 2,9 2,2 2,1

C- Infraestruturas e
Equipos

Direct. 3,6 3,5 3,5

Profesorado 3,7 3,9 3,4

Alumnado 3,2 3,1 3,1

D- Desenvolvemento
profesional continuo

Direct. 3 2,8 3,2
Profesorado 3,5 3,6 2,9

Alumnado
E- Pedagoxía: Direct. 3,4 3,5 3,6
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Apoio e Recursos Profesorado 3,9 4,3 3.8
Alumnado 3,7 3,7 3,7

F- Pedagoxía:
Implementación na

aula

Direct. 3,2 3,1 3,2

Profesorado 3,5 3,9 3,3
Alumnado 3,2 2,5 3,3

G- Prácticas de
avaliación

Direct. 2,6 2,2 2,7
Profesorado 3,1 3,4 3,3
Alumnado 2,7 2,1 2,6

H- Competencias
dixitais do alumnado

Direct. 3,1 2,9 3,1

Profesorado 3,5 3,7 3,2
Alumnado 2,9 2,6 2,7

1. PARTICIPACIÓN

1.1 Participación do centro

Nº profesorado que 
participa

Nº profesorado 
total

% de participación

CENTRO 38 57 66,7
%No centro participaron 38 docentes dun total de 57 que foron convidados. É 

dicir participou o 66,7% do
profesorado.

1.2 Participación por etapas

Nº profesorado que 
participa

Nº profesorado 
total

% de participación

CF 6 12 50%

ESO 34 50 68%

BACH 19 26 73,1
%

Realizaron o test 6 docentes do total de 12 que foron convidados nesta 
etapa. É dicir participou o 50% do profesorado desta etapa.

Se un docente imparte en máis dunha etapa contabilizarase en todas 
elas. Así mesmo, o persoal das especialidades de PT e AL non aparecen 
nesta táboa asignados a ningunha etapa.

1.3. Participación segundo perfil do profesorado

Nº profesorado que 
participa

Nº profesorado 
total

% de participación

Definitivo 27 38 71,1
%
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Interino 5 8 62,5
%

Outros 1 2 50%

Provisional 4 4 100
%

Substituto 1 5 20%

Do persoal Definitivo:

Realizaron o test 27 docentes do total de 38 que foron convidados neste perfil. É dicir 
participou o 71,1%
do profesorado definitivo.

2. RESULTADOS

2.1. Puntuación e nivel de competencia do centro
Puntuación 
media do test 
(sobre 192)

Nivel de 
competencia

Puntuación
media do test en

Galicia (sobre
192

Nivel de 
competencia
en Galicia

CENTRO 74,
6

Integrador/a 
(B1)

76,
4

Integrador/a 
(B1)

A  puntuación  media  no  TestCDD  do  noso  centro  foi  de  74,6  sobre  192,  
polo  tanto  obtivo  un  nivel 
Integrador/a (B1).

2.2. Puntuación e nivel de competencia por etapas

Puntuación media 
do test (sobre 192)

Nivel de competencia Puntuación media do
test en Galicia (sobre

192)

Nivel de competencia 
en Galicia

CF 88,
5

Integrador/a 
(B1)

80,
3

Integrador/a 
(B1)

ESO 71,
4

Integrador/a 
(B1)

79,
2

Integrador/a 
(B1)

BACH 67,
6

Integrador/a 
(B1)

77,
9

Integrador/a 
(B1)

2.3. Distribución do profesorado por niveis

Total profesorado no nivel 
de competencia

% de profesorado 
participante neste nivel

Principiante (A1) 3 7,9%

Explorador/a (A2) 14 36,8
%

Integrador/a (B1) 13 34,2
%

Experto/a (B2) 6 15,8
%

Líder (C1) 1 2,6%
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TOTAL 37 97,3
%Total profesorado no nivel 

de competencia
% de profesorado 

participante neste nivel

Pioneiro/a (C2) 1 2,6%

TOTAL 38 99,9
%

Análise DAFO

INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES

CA
TE

G
O

RÍ
AS INFRAESTRUTU

RAS- 
EQUIPAMENTO

1. A infrastrutura dixital apoia o 
ensino e a aprendizaxe con 
tecnoloxías dixitais.

2. Contamos con sistemas de 
protección de datos.

3.No noso centro hai dispositivos 
dixitais que podo utilizar no meu 
labor 

docente.

4.Contamos con dispositivos dixitais 
para a aprendizaxe.

5.O centro conta con dispositivos 
dixitais que pode emprestar ao 
alumnado.

1. Non podo traer o meu propio 
dispositivo portátil ao centro e 
utilizalo durante as clases.

2. Non contamos con asistencia 
técnica cando xorden problemas 
coas tecnoloxías dixitais.

3. Hai limitacións nos espazos físicos
que non facilitan o ensino e 
aprendizaxe con 

tecnoloxías dixitais.

4. O alumnado non está 
suficientemente informado de que o
centro conta con dispositivos 

para emprestar ao alumnado.

5. O alumnado con necesidades 
educativas especiais non ten acceso 
a tecnoloxías 

asistenciais.

6. No noso centro non contamos 
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con bibliotecas e repositorios en 
liña.

PERSOAL 
DOCENTE

1.O noso profesorado busca recursos
educativos dixitais en liña.

2.O profesorado conta co apoio do 
equipo directivo á hora de explorar 
novas 

formas de ensino con tecnoloxías 
dixitais.

1. Non se aproveitan as tecnoloxías 
dixitais para colaborar con outras 
organizacións.

2. O profesorado non conta con 
tempo suficiente para explorar o 
ensino dixital.

3. Non avaliamos o progreso en 
aprendizaxe dixital.

4. No noso centro non debatemos 
sobre o uso detecnoloxías dixitais.

5. Non debatemos sobre as 
necesidadesdo Desenvolvemento 
Profesional Continuo.

PERSOAL NON 
DOCENTE

1. Búsqueda de recursos educativos 
dixitais en liña

2. Creación de recursos dixitais para 
reforzar o método de ensino.

1. Non intercambiamos experiencias
co persoal non docente sobre o 
ensino con tecnoloxías 

dixitais.

ALUMNADO
1. O noso centro posúe e administra 
dispositivos portátiles que o 
alumnado 

pode levar é casa en caso de que 
sexa necesario.

1. No noso centro o alumnado non 
aprende a codificar ou programar.

2. O alumnado non está 
suficientemente informado de que 
existen dispositivos no centro 

que poden levar a casa en 
modalidade de préstamo.
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FAMILIAS

1. A maioría das familias 
comunícanse co noso centro a través
de ABALAR. 

1. No noso centro o alumnado non 
pode traer os seus propios 
dispositivos portátiles e 

utilizalos durante as clases. 

2. As familias non están 
suficientemente informadas de que 
o centro pode emprestar 

dispositivos aos seus fillos/as.

OFERTA

1. O profesorado séntese apoiado 
polo equipo directivo á hora de 
probar novas 

modalidades de ensinanza.

2. O profesorado valora como útil ou 
moi útil as actividades de 

Desenvolvemento Profesional 
Continuo nas que participou no 
último ano.

1. O equipo directivo considera que 
pode apoiar ou fomentar en maior 
medida a posta en 

práctica de novas modalidades de 
ensinanza por parte do profesorado.

2. Tanto o equipo directivo como o 
resto do profesorado non dispoñen 
de suficiente tempo 

para explorar o ensino dixital.

3. O alumnado considera 
insuficiente o emprego das 
tecnoloxías no centro para a 

realización de tarefas escolares.

4. O 80% do equipo directivo 
considera a conexión a internet no 
centro como pouco fiable 

ou lenta.

ORGANIZACIÓN
DO CENTRO 1. A asistencia técnica con respecto 

ao equipamento do noso centro 
valoraríase positivamente.

1. Non colaboramos con outros 
centros e/ou outras organizacións 
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2. O funcionamento da biblioteca e 
os repositorios en liña valórase 
positivamente, sobre todo entre o 
profesorado.

para apoiar o uso das tecnoloxías 
dixitais.

2. Fenda dixital: apoio para abordar 
dificultades

EXTERNOS OPORTUNIDADES AMEAZAS

CA
TE

G
O

RÍ
AS

ADMINISTRACIÓ
N
EDUCATIVA

1. A infrastuctura dixital respalda o 
proceso de ensino e aprendizaxe con
2. No noso centro hai dispositivos 
dixitais que podo utilizar na miña 
labor docente.
3. O funcionamento da biblioteca e 
os repositorios en liña valoraríase 
positivamente, sobre todo entre o 
profesorado.

1. Non podo traer o meu propio 
dispositivo portátil e utilizalo 
durante as clases. tecnoloxías 
dixitais.                                                    
2. Asistencia técnica cando xorden 
problemas cas tecnoloxías dixitais.

LEXISLACIÓN

1. A maioría do profesorado é 
coñecedor das normas sobre 
dereitos de autor 
2. No noso centro contamos con 
sistemas de protección de datos.

1. O pago de licencias e dereitos de 
autor. licenzas de uso.

CONTORNA 1.Somos conscientes do contexto 
socioeconómico do noso alumnado, 
que non   

co.

1.Non contamos con medidas para 
identificar os retos que xorden coa 
aprendizaxe mixta, é favorable ao 
uso de tecnoloxías dixitais no 
proceso de ensino.                           
relacionados coas necesidades de 
aprendizaxe do alumnado e o seu 
contexto
socioeconómico.
2. No noso centro non contamos 
cun plan que axude ao profesorado 
a abordar os retos que xorden coa 
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aprendizaxe mixta, relacionados 
coas necesidades de aprendizaxe 
dos estudantes e o seu contexto 
socioeconómico.
3. Alta porcentaxe de alumnado que
ten dificultades para conectarse a 
Internet dende o seu enderezo.

ANPA

1. Existe unha boa conexión entre o 
centro educativo e os membros da 
ANPA,    

1. Observamos que existe unha 
baixa competencia dixital das 
familias, o alumnado só pide 
conexión abalada pola mensaxería 
electrónica e polo uso de ABALAR.  
axuda na casa para usar software 
nun 26.6%.
2. Pouca actualización e reciclaxe no 
mundo tecnolóxico.

OUTRAS 
ENTIDADES

1. No noso centro somos 
conscientes da importancia de 
utilizar as tecnoloxías    
2. Somos conscientes da importancia
de colaborar con outros centro ou/e 
dixitais. organizacións para apoiar o 
uso de tecnoloxías dixitais.

1. Non utilizamos tecnoloxías 
dixitais para colaborar con outras 
entidades.
dixitais para colaborar con outras 
entidades.      
2. Non colaboramos con outros 
centro ou/e organizacións para 
apoiar o uso de tecnoloxías

Plan de Acción
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Táboa do Plan de Acción do Plan Dixital de Centro para cada obxectivo

"Áreas de mellora": INFRAESTRUTURAS

1. Obxectivo
C.1. Crear novo espazo (AULA DIXITAL) no centro educativo para á ensinaza e aprendizaxe con 
tecnoloxías dixitais. Acadado

Responsable: EQUIPO DIRECTIVO - COORINADOR/A TIC Non Acadado
Indicador/es do 
obxectivo (2) CREAR INFRAESTRUCTURA PARA UNHA NOVA AULA DE INFORMÁTICA E AMPLIAR E MELLORARA AAULA XA EXISTENTE. (4.2)

Valor de partida (3)
A aula de informática é pequena para traballar en condicións óptimas cos grupos de alumnos. (50 % alumnos con equipo 
individual)

Valor previsto e data 
(4)

EQUIPAMENTO INFORMÁTICO INDIVIDUALIZADO ( un por alumno) - MOBILIARIO AXEITADO PARA 
PODER TRABALLAR EN PARELLA OU EN GRUPO- ORDENADORES PORTÁTILES PARA EMRÉSTITO - 
CONECTIVIDADES WIFI E FIBRA ÓPTICA - CANÓN - PANTALLA DIXITAL - MOBILIARIO ADAPTADO - 
ESCÁNER - IMPRESORA LÁSER - LECTOR DE TARXETAS DE MEMORIA E DE IDENTIFICACIÓN PERSOAL - 
AURICULARES INDIVIDUAIS

Accións a desenvolver

Descrición (5) Responsables (6) Data prevista fin (7) Recursos necesarios (8)
Seguimento da acción

Valoración da acción (9) Estado (10)

A01.1: Crear un grupo
de traballo para valorar

as necesidades
concretas da aula de

informática

EQUIPO DIRECTIVO /
COORDINADOR TIC /
PROFESORADO DA

MATERIA DE
DIXITALIZACIÓN /
CONSELLERÍA DE

EDUCACIÓN

setembro 2022 AULA DE INFORMÁTICA
ACTUAL

ELECCIÓN DO PROXECTO DE
AMPLIACIÓN E MELLORA

DA NOVA AULA DE
TECNOLOXÍAS

Realizada
Aprazada

Pendente

A01.2: Dotación de
material e

EQUIPO DIRECTIVO /
COORDINADOR TIC

SETEMBRO 2022 TECNOLOXÍA DIXITAL /
COORDINADOR TIC

POSTA EN MARCHA DO
EQUIPAMENTO

Realizada
Aprazada
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equipamento CONSELLERIA DE
Pendente

A01.3: Formación do
equipo docente no uso

e programas básico
educativos

COORDINADOR TIC /
PROFESORADO CENTRO

PRIMEIRO TRIMESTRE
2022-2023

TECNOLOXÍA DIXITAL /
COORDINADOR TIC

APRENDIZAXE

Realizada
Aprazada

Pendente

A01.4: ELABORACIÓN
DOS DOCUMENTOS E
PROTOCOLOS DE USO

DA ULA DIXITAL

EQUIPO DIRECTIVO /
COORDINADOR TIC

PRIMEIRO TRIMESTRE
2022-2023

EQUIPO DIRECTIVO /
COORDINADOR TIC

- Cumprimento do horario
de uso. - Protocolo de uso

da aula dixital.

Realizada
Aprazada

Pendente

Táboa do Plan de Acción do Plan Dixital de Centro para cada obxectivo

"Áreas de mellora": ORGANIZACIÓN DE CENTRO

2. Obxectivo Achegar o funcionamento e uso da biblioteca dixital (Proxecto ELBE)

Responsable: Equipo directivo / Equipo de dinamización da biblioteca
Indicador/es do 
obxectivo (2) Acadar 200 empréstitos dixitais ao longo do curso

Valor de partida (3) A Biblioteca está incluída no proxecto ELBE

Valor previsto e data (4) Que o alumnado no centro faga un uso regular da biblioteca dixital

Accións a desenvolver

Descrición (5) Responsables (6) Data prevista fin (7) Recursos necesarios (8)
Seguimento da acción

Valoración da acción
(9)

A03.1: Asesoramento
dende a Biblioteca do

uso do probrama ELBE a
toda a comunidade

Equipo de dinamización
da biblioteca /

Responsable da
Biblioteca

Setembro 2022 Espazo da Biblioteca,
tablets e ordenadores

para poñer a disposición
do alumnado do centro

Todos os titores e
titoras dos grupos

participan na sesión
informativa
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educativa
A03.2: Implicación

dende as titorias para
comprobar que o

alumnado é quen de
utilizar a aplicación

Responsable da
Biblioteca / Titores e

titoras do centro
1º Trimestre

Tablets e ordenadores
para poñer a disposición
do alumnado do centro

Todos os titores e
titoras informan e
asesoran aos seus

titorandos/as

A03.3: Implicación das
familias no uso da

aplicación

Responsable da
Biblioteca / Equipo

Directivo
2º Trimestre

Tablets e ordenadores
para emprestar ao

alumnado

O 30% das familias
utilizan a aplicación

A03.4: Organizar unha
xornada de

recoñecemento do
alumnado que mellor
uso faga da Biblioteca

Dixital

Responsable da
Biblioteca / Equipo

Directivo
3º Trimestre

Dotacion económica
para un premio ou unha
actividade extraescolar

A responsable da
biblioteca pode facer un

seguemento dos
empréstitos a través de

ELBE

Táboa do Plan de Acción do Plan Dixital de Centro para cada obxectivo

"Áreas de mellora": ORGANIZACIÓN DE CENTRO

3. Obxectivo Dinamizar a páxina web do centro e mellora da identidade corporativa dixital. Acadado

Responsable: RESPONSABLE TIC Non Acadado
Indicador/es do 
obxectivo (2) 4 PUBLICACIÓNS POR DEPARTAMENTO NA PÁXINA WEB DO CENTRO POR TRIMESTRE

Valor de partida (3) 0 PUBLICACIÓNS POR DEPARTAMENTO NA PÁXINA WEB DO CENTRO POR TRIMESTRE

Valor previsto e data (4) 8 PUBLICACIÓNS POR DEPARTAMENTO NA PÁXINA WEB DO CENTRO POR TRIMESTRE

Accións a desenvolver

Descrición (5) Responsables (6) Data prevista fin (7) Recursos necesarios (8)
Seguimento da acción

Valoración da acción (9) Estado (10)

Pax 24 de 31



A02.1.0: Constituir un
equipo de persoas que

participen na
dinamización da web ao

longo do curso

Unha persoa
coordinadora do grupo 1º Trimestre

Tablets e ordenadores. Constituir un grupo de
traballo con entre 5 e 10
participantes, que sexan
representativos de todos

os departamentos

Realizada
Aprazada

Pendente

A02.1.1: Recibir
formación específica na
publicación de contidos

na páxina web do
centro

Unha persoa
coordinadora do grupo /

Asesoría do CFR
1º Trimestre Curso de formación do

CFR

Que a formación resulte
útil á hora de publicar

contidos na web do
centro

Realizada
Aprazada

Pendente

A02.1.2: Instalar un
sistema de analítica na
páxina web do centro
para poder estudar as

visitas e o uso que se lle
dá

Unha persoa
coordinadora do grupo

1º Trimestre Asesoramento do CFR

Conseguir extraer
información relevante

para o análise do
funcionamento da web

do centro

Realizada
Aprazada

Pendente

A02.2.0: Publicar
contidos na web do
centro ao longo do

curso.

Todo o equipo de
dinamización da páxina 1º - 2º Trimestre

Mellorar e aumentar os
equipos a disposición do
profesorado do centro

nas salas de profesores,
1 hora de dedicación

semanal para a
publicación de contidos

Que cada participante
publique un mínimo de 8
entradas na páxina web
do centro ao longo do 1º

e o 2º trimestre

Realizada
Aprazada

Pendente

A02.3.0: Análise da
páxina web en función

das dimensión do
contido, organización,

navegación, apariencia,
diferenciación,

Todo o equipo de
dinamización da páxina

3º Trimestre Informe periódico do
sistema de análitica da
páxina web do centro

Definir unha serie de
criterios e protocolos
para a publicación de

contidos durante o curso
seguinte

Realizada
Aprazada
Pendente
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velocidade, utilidade e
A02.4.0: Elaborar un
plan de acción para o

curso 23-24 orientado a
repetir a experiencia do
primeiro ano ampliándo
a presenza do centro en

redes sociais

Equipo de elaboración
do seguinte plan dixital 3º Trimestre

Realizada
Aprazada

Pendente

Táboa do Plan de Acción do Plan Dixital de Centro para cada obxectivo

"Áreas de mellora": PERSOAL DOCENTE

4. Obxectivo
Introducir novas metodoloxías de ensinanza dixital como a Clase invertida ou Flipped Classroom, 
ou o E-learning Acadado

Responsable: Persoal docente (Xefes de departamento) Non Acadado
Indicador/es do obxectivo
(2)

Porcentaxes: Menos dun 25% da oferta educativa emprega metodoloxías de ensinanza dixital; entre 25% e 50%; entre 50 
e 75%; máis dun 75%

Valor de partida (3) 3/5 puntuación obtida nas cuestións referidas ao emprego de tecnoloxías e metodoloxías de ensinanza dixital

Valor previsto e data (4)
Máis dun 75% da oferta educativa emprega metodoloxías de ensinanza dixital; 4/5 puntuación 
obtida no SELFIE Finais curso 2022/23

Accións a desenvolver

Descrición (5) Responsables (6) Data prevista fin (7) Recursos necesarios (8)
Seguimento da acción

Valoración da acción (9) Estado (10)
A04.1: Creación dun GT

para aprendizaxe-
ensinanza de novas

metodoloxías de

Equipo directivo e xefes
de departamento

1º trimestre curso
2022/23

Cursos de DPC Finalización e avaliación
positivas nos cursos

Realizada
Aprazada
Pendente
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ensinanza dixital
A04.2: Transmisión por

departamentos das
metodoloxías de
ensinanza dixital

Xefes de departamento 1º trimestre curso
2022/23 Aula virtual Aplicación dos recursos

dixitais

Realizada
Aprazada

Pendente

A04.3: Dotación de
equipos dixitais para

alumnado e/ou
profesorado

Equipo directivo 1º trimestre curso
2022/23

Equipos dixitais

Reparto e satisfacción
das necesidades

referidas a equipos
dixitais

Realizada
Aprazada

Pendente

A04.4: Revisión da
aplicación de novas

metodoloxías de
ensinanza dixital

Persoal docente 2º trimestre curso
2022/23

Rúbricas ou
instrumentos de

valoración

Valoración positiva e
enquisas de satisfacción

Realizada
Aprazada

Pendente

A04.5: Avaliación e
informe de resultados

Xefes de departamento
e xefatura de estudos

3º trimestre curso
2022/23 Análise de datos

Análise comparativa de
resultados

Realizada
Aprazada
Pendente
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Axuda para cmpletar as táboas:
(1)Establecer e numerar OBXECTIVOS “SMART” (que queremos conseguir). Recoméndase que estes obxectivos sexan:

a.Específicos  (Specific),  é dicir,  deben ser o máis concretos posible.  A lectura do obxectivo por parte de calquera membro do
claustro debe permitir comprender exactamente que se pretende facer e como;

b.Medibles (Measurable), deben responder a metas cuantificables. Se o obxectivo non é medible, non poderemos saber cando foi
acadado;

c.Alcanzables (Achievable), é dicir, poden e deben ser ambiciosos, pero realistas;
d.Relevante (Relevant), debemos formular obxectivos que conleven un beneficio importante para a organización educativa;
e.Definidos no tempo (Time bound), isto facilitaranos identificar as distintas etapas e fitos que permitirán acadalos.

Para cada obxectivo se establecerá a persoa responsable do seu seguimento.
No conexto da avaliación do Plan, se reflictirá na propia táboa a consecución ou non do obxectivo en cuestión marcando a opción
correspondente (Acadado ou Non acadado).

(2)INDICADOR: Permitirán avaliar a consecución ou non dos obxectivos. Os indicadores deben ser claros e medibles, e respostar a escalas
numéricas.

(3)VALOR de PARTIDA: Debe ser o valor do indicador (claro e numérico) na situación inicial do centro.
(4)VALOR PREVISTO: Cantidade numérica do indicador que queremos alcanzar. Establecerase a data límite para acadar dito valor.

ACCIÓNS A DESENVOLVER:
(5)DESCRICIÓN: Establecer e numerar accións concretas e necesarias, para desenvolver o obxectivo (Para o obxectivo 1, a primeira acción

nomearase AO1.1., a segunda AO1.2. e así sucesivamente).
(6)RESPONSABLES: Persoa ou equipo de persoas implicadas que se responsabilizan da realización da acción.
(7)DATA PREVISTA FIN: Data concreta na que está finalizaría a acción completamente.
(8)RECURSOS NECESARIOS: Recursos que precisaremos para poder completar esa liña (equipamento, persoal, infraestruturas,...).
(9)VALORACIÓN DA ACCIÓN: No contexto do seguimento do Plan de Acción é preciso valorar (mediante unha valoración sucinta) o logro

de cada acción de mellora en función da temporalización prevista.
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(10)ESTADO: Permite reflictir de xeito rápido á hora de avaliar o Plan a situación de cada acción en relación co grao de desenvolvemento

Pax 29 de 31



4. Avaliación do plan
A  valoración  dos  obxectivos  propostos  no  Plan  de  Acción  (ver  punto  3  do  presente

documento) realizarase a través de listas de control adaptadas aos mesmos. Así, para cada

obxectivo,  entre 2 e 3 membros do equipo de traballo  avaliarán o grao de aplicación e

cumprimento do Plan de Acción nun informe que será remitido á  persoa coordinadora do

Plan Dixital para a súa posterior valoración.

- AVALIACIÓN PROCESUAL: Unha vez ao trimestre, os membros do equipo de

traballo realizarán un informe baseado en listas de control (ver Exemplo I) so-

bre o grao de desenvolvemento do Plan de Acción. Dito informe será remitido

á persoa coordinadora do Plan Dixital, quen identificará e valorará o estado

de execución das accións  e os resultados acadados ata o momento. Estes

puntos serán tratados de forma conxunta nunha reunión do Equipo Dixital

para a discusión de posibles modificacións e propostas de mellora. Estas mo-

dificacións serán tidas en conta en posteriores avaliacións.

- AVALIACIÓN FINAL: A finais de curso, remitido xa o informe correspondente

ao último trimestre e analizados os resultados, o equipo dixital reunirase para

valorar de forma conxunta o logro dos obxectivos recollidos no Plan de Ac-

ción.

Exemplo I Lista de control para as dúas primeiras accións a desenvolver do Obxectivo 1.

Obxectivo 1.  Crear novo espazo (AULA DIXITAL)  no centro educativo para a ensinanza e

aprendizaxe con tecnoloxías dixitais
A01.1:  Crear  un  grupo  de  traballo  para  valorar  as  necesidades  concretas  da  aula  de

informática.
- Creouse un grupo de traballo para valorar as necesidades da aula

de informática
SI NON

- Recolleuse o informe de necesidades por parte do profesorado

da materia de Dixitalización
SI NON

- Remitiuse  o informe de necesidades  da  aula  de  informática  á

Consellería de Educación
SI NON

- Seleccionouse o proxecto de ampliación e mellora da Aula Dixital SI NON
A01.2: Dotación de material e equipamento tecnolóxico.

- Recibiuse a aprobación do proxecto de ampliación da Aula Dixi-

tal
SI NON

- Recibiuse o equipamento dixital proposto SI NON
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- Púxose en funcionamento o equipamento dixital recibido SI NON
Difusión do plan

É preciso que o Plan Dixital elaborado chegue a tódolos membros da comunidade escolar:
Claustro de profesores, alumnado, familias e PND.
Os responsables do Plan Dixital comunicarán os aspectos máis relevantes do mesmo aos
membros do Claustro por medio de diferentes canles, como poden ser as reunións da CCP
nas que participan os xefes de Departamento, as do Claustro de Profesores, a publicación do
documento na web do centro e na Aula virtual, ou tamén no espazo “común profesores” do
servidor do centro.
A información e asesoramento dos  docentes do centro,  de xeito continuado,  é  a  mellor
forma de dinamizar e promover este plan, facendo que o profesorado se senta seguro e
confiado á hora de utilizar todos os recursos dixitais do que dispón o centro.
O alumnado será informado daqueles aspectos do PD que máis lles incumben: Aula virtual,
Cisco Webex (ou similares), uso responsable, protección de datos... Esta información estará
dirixida polos titores de cada grupo.
Preténdese  que  toda  a  comunidade  educativa  contribúa  á  maior  presenza  das  TIC  nos
procesos educativos que se realizan desde o centro; por iso tanto as familias como o PND
serán obxecto de acción formativas, incidindo no uso adecuado das RRSS.
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